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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/1 
Caràcter:  ordinària 
Data:   10 de gener de 2018 
Horari:   de 12:30 fins a 13:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT. 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
1.1. JGL2017/45 ordinària 20/12/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2018/7   Contractar a ROS ROCA SA el manteniment correctiu de l'escombradora 
CC5006xl any 2018. Exp. núm. 2017/2099.- 
2.1.2. PRP2018/9   Contractar MARIONA PUIG BALDOYRA per a gestió i assessorament de 
l'Àrea de Joventut de l'1 de gener al 30 de juny de 2018. Exp. núm. 2017/2088.- 
2.1.3. PRP2018/11   Contractar a ACTIESCOLA el servei REFORÇA'T de l'1 de gener al 31 de 
juliol i de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2018. Exp. núm. 2017/2124.- 
2.1.4. PRP2018/12   Contractar ACTIESCOLA SLU per al servei REAPRÈN de l'1 de gener al 
31 de juliol i de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2018. Exp. núm. 2017/2123.- 
2.1.5. PRP2018/13   Contractar ACTIESCOLA SLU per a dinamització juvenil any 2018. Exp. 
núm. 2017/2104.- 
2.1.6. PRP2018/21   Contractar els serveis d'impartir les classes del curs de model viu a 
l'Escola Mpal. d'Art Pere Mayol de gener a juny de 2018. Exp. núm. 2018/37  
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3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. JGL2017/45 ordinària 20/12/2017 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/7   Contractar a ROS ROCA SA el manteniment correctiu de 
l'escombradora CC5006xl any 2018. Exp. núm. 2017/2099.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar l’empresa ROS ROCA SA (A25014382), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, pel manteniment correctiu de la màquina escombradora model 
CC5006xl, a partir de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2018. pel preu de 5.139,17 euros 
(més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.06.163.21300, per un import total de 6.218,40 euros (IVA 
inclòs). 
Tercer.- Aquest contracte es regirà per les condicions següents:  
-. Els preus pels serveis contractats, que inclouen tots els conceptes i elements necessaris per 
realitzar la prestació contractada, són els que es detallen en l’Oferta de Prestació de Serveis 
presentada per ROS ROCA,SA. incorporada com a Annex1. 
-. La facturació es realitzarà mensualment, la darrera setmana del mes. El pagament serà per 
transferència bancària, segons la normativa vigent. 
-. ROS ROCA,SA lliurarà a l’Ajuntament de Llagostera certificat expedit per l’Administració 
Tributària competent, acreditatiu que ROS ROCA,SA i, si escau, els seus subcontractistes 
estan al corrent de pagament en el compliment de les seves obligacions tributàries, renovant-se 
amb periodicitat anual o conforme el model específic que aprovi, si escau, l’Administració 
Tributària, a fi de que l’Ajuntament no incorri en la responsabilitat subsidiària a la qual es 
refereix l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
-. ROS ROCA,S.A. observarà personalment i farà observar a les persones de la seva 
dependència les Regles de Seguretat i Salut, assumint personalment el risc de tota classe de 
danys que ells mateixos, o aquells, poguessin sofrir en la seva persona o béns. Així mateix, 
com empresari de tot el personal que utilitzi per a l’execució dels serveis subcontractats, 
respondrà davant Autoritats, Organismes i Tribunals de la correcta aplicació de la Legislació 
vigent en material laboral, havent de trobar-se al corrent del pagament dels salaris, de l’afiliació 
i cotització de les assegurances socials vigents o que s’estableixin en el futur i, especialment, 
en el d’Accidents de Treball, així com del compliment de qualsevol altra obligació en matèria 
laboral, de la Seguretat Social, de Seguretat i Higiene i Prevenció de riscos laborals en el 
treball que afectin al contracte. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
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2.1.2. PRP2018/9   Contractar MPB per a gestió i assessorament de l'Àrea de Joventut de 
l'1 de gener al 30 de juny de 2018. Exp. núm. 2017/2088.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar MPB, mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, per al servei 
de gestió i assessorament de l'Àrea de Joventut, a partir de l'1 de gener fins al 30 de juny de 
2018, pel preu de 9.000,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.13.337.22706, per un import total de 10.890,00 euros (IVA 
inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatària. 
 
2.1.3. PRP2018/11   Contractar a ACTIESCOLA el servei REFORÇA'T de l'1 de gener al 31 
de juliol i de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2018. Exp. núm. 2017/2124.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, per al servei REFORÇA'T (Espai de suport a l'estudi), a partir de l'1 
de gener fins al 31 de juliol de 2018, i de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2018, pel 
preu de 8.932,00 euros (exempt d’IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.14.3231.22706, per un import total de 8.932,00 euros (exempt 
d’IVA). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.1.4. PRP2018/12   Contractar ACTIESCOLA SLU per al servei REAPRÈN de l'1 de gener 
al 31 de juliol i de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2018. Exp. núm. 2017/2123.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, per al servei REAPRÈN (Espai de suport a l'estudi), a partir de l'1 
de gener fins al 31 de juliol de 2018 i de l'1 de setembre fins el 31 de desembre de 2018. pel 
preu de 17.908,00 euros (exempt d’IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.14.3231.22706, per un import total de 17.908,00 euros (exempt 
d’IVA). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.1.5. PRP2018/13   Contractar ACTIESCOLA SLU per a dinamització juvenil any 2018. 
Exp. núm. 2017/2104.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, per al servei de dinamitzador juvenil per a la integració social, a 
partir de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018, pel preu de 17.856,00 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat.  
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Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.14.337.22799, per un import total de 19.641,60 euros (IVA 
inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.1.6. PRP2018/21   Contractar els serveis d'impartir les classes del curs de model viu a 
l'Escola Mpal. d'Art Pere Mayol de gener a juny de 2018. Exp. núm. 2018/37  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar a CTP mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, els serveis 
d'impartir les classes del curs de MODEL VIU a l'Escola Mpal. d'Art Pere Mayol de gener a juny 
de 2018 pel preu de 3.120,00 euros (exempts d’IVA).  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.05.3341.22799, per un import total de 3.120,00 euros. 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’interessat.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta declarar la urgència i tractar els següents temes a la present 
sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.1.1. PRP2018/29   Aprovar definitivament el projecte d'obra local ordinària denominat 
"Reurbanització d'un tram del carrer Constància, entre el passeig Tomàs Boada i el 
carrer Barcelona". Exp. núm. 2017/1447.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària “reurbanització del carrer 
Constància en el tram comprès entre el passeig Tomàs Boada i el carrer Barcelona”, mitjançant 
el corresponent text refós amb les modificacions resultants dels informes presentats per les 
companyies de serveis afectades els condicionants emesos pels serveis tècnics municipals 
mitjançant l’informe de data 6 d’octubre de 2017 , redactat per l’nginyer de camins, canals i 
Ports Robert Mas i Santana de la mercantil ABM Serveis d’enginyeria i consulting SL amb un 
pressupost per execució de contracte de 169.994,29 euros (IVA inclòs). 
Segon.- Dur a terme el replanteig del projecte d'obres, de conformitat amb l'article 126 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, el qual s’incorporarà a l’expedient de contractació. 
Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de l'article 
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2018/2   Aprovar la subvenció nominal directe de l'ASSOCIACIÓ PER A LA 
PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL suplementant l'excés de l'import 
justificat. Subvencions a tercers. Exp. 2017/880. 



 

5 
 

 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE 
L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL (G17689258)  i atorgar  una subvenció  de 298,77 € per 
suplementar l’excés de l’import justificat de la subvenció per cobrir les despeses de la 
programació d'espectacles de teatre musical, titelles, màgia... des d'octubre i fins a març. 
Segon.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
3.2.2. PRP2018/30   Aprovar les Bases especifiques reguladores de les subvencions per 
a les colles participants a la Rua de Carnaval de Llagostera 2018. Exp. núm. 2018/44  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les Bases específiques reguladores de les subvencions per a les colles 
participants a la Rua de Carnaval de Llagostera 2018, les quals s’adjunten en aquest expedient 
com a document annex. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


